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16. Medzinárodný festival horského filmu  

a dobrodružstva, 11. - 15.3.2015  

 

Vážená pani riaditeľka / pán riaditeľ, 

milá pani učiteľka / pán učiteľ, 

dovoľte nám, aby sme Vás oslovili, tak ako v predchádzajúcich rokoch, s ponukou určenou Vám a Vašim 

žiakom. Pozývame Vás na 16. ročník festivalu Hory a mesto, ktorý má aj tento rok pripravený bohatý hlavný 

program a sprievodný program pre školy vo forme Festivalového náučného chodníka, ktorý sme pre Vás 

a Vašich žiakov pripravili na piatok 13.3.2015. Ako trieda si môžu žiaci vyskúšať svoje vedomosti, 

individuálne zručnosti, prípadne sa zabaviť pri pohybových aktivitách.  Festivalový náučný chodník bude 

otvorený od 10:00 do 14:00, účasť je bezplatná pre všetky školy. Súčasťou festivalového náučného chodníka 

sú aj špeciálne filmové projekcie určené pre žiakov základných a stredných škôl, ktoré sa uskutočnia 

v multiplexe CINEMA CITY v o 9:00, 9:15, 9:30 a 11:00. Vstupné na predstavenie pre jedného žiaka je 2,00 

EUR, pedagogický dozor má vstup bezplatný. Vstupné sa uhrádza na mieste pred predstavením. 

Cieľom organizátorov je prostredníctvom sprievodných podujatí festivalu priniesť hory do mesta a 

motivovať mestských ľudí a najmä mládež k aktívnemu využitiu voľného času. Podujatie propaguje aktívny a 

zdravý životný štýl, stanovenie vysokých životných cieľov, snaží sa prebudiť záujem o prírodu, cestovanie a 

aktívny spôsob trávenia voľného času, predstaviť mládeži vzory - ľudí, ktorí veľa dosiahli vďaka pevnej vôli, 

ilustrovať dynamiku a zmysluplnosť života. Po umeleckej stránke sa festival snaží odovzdať divákom 

umelecké formy stvárnenia horského dobrodružstva.  

Viac informácií o jednotlivých podujatiach nájdete v prílohe, a celkovo o festivale na našej webstránke 

www.horyamesto.sk. 

Chceli by sme Vás láskavo požiadať o rozposlanie tohto e-mailu aj ostatným kolegom, ktorí by túto 

zaujímavú možnosť ponúkli svojim žiakom a v prípade záujmu by ich aj sprevádzali. Taktiež by sme privítali, 

keby ste mohli vyvesiť program sprievodného podujatia na Vašu školskú nástenku, aby všetci žiaci mali 

možnosť dozvedieť sa, že aj v meste môžu zažiť skvelé zážitky. 

Prosím Vás, aby ste ma v prípade záujmu o premietanie pre školy alebo v prípade akýchkoľvek otázok 

kontaktovali telefonicky alebo e-mailom a nahlásili mi orientačný počet žiakov na konkrétne premietanie. 

S pozdravom, 

Ľubica Fenclová           

Koordinátor školských predstavení 

Tel.:     0949-626-870 

E-mail:    fenclova@gmail.com 

 

 

 

 

http://www.horyamesto.sk/
mailto:fenclova@gmail.com


 

OZ Hory a mesto, Fedákova 24, 841 02 Bratislava  
IČO: 36070360, IČ DPH SK 2021594267 

PROGRAM: 

Enviro centrum  

Neviete, kam so starými mobilmi a rádiami? Od Asekolu sa dozviete, 

prečo je potrebné recyklovať staré spotrebiče a kam s nimi, keď 

doslúžia. 

Recyklačné centrum 

Poznáte farebné nádoby na odpad? Viete, ktorá farba patrí k akému 

druhu odpadu? Vyplňte si dotazník o triedení odpadu a Zelený bod vám 

povie, ako sa správate k svojmu životnému prostrediu. 

Laboratórium vody  

Prineste si vlastné vzorky vody z domu, od starých rodičov, z blízkeho 

potôčika. Spolu vyhodnotíme kvalitu prinesenej vody. Veda nie je nuda, 

veda je tu pre lepší život. 

Lezecké centrum  

Aj napriek tomu, že v Auparku nenájdete skalu na lezenie, môžete si 

vyskúšať, aké to je  v lezeckej sedačke na druhom konci lana na umelej 

stene. 

Lanové centrum  

Lezenie po umelej stene môžete porovnať s lezením na nestabilnej sieti. 

Všetko samozrejme za asistencie skúsených a školených inštruktorov. 

Bicyklové centrum  

Vyskúšajte si našliapať elektrinu bicyklovaním a ozvučiť si diskotéku, 

vysvietiť dom, či naštartovať hriankovač. 

Centrum rovnováhy 

Vyskúšali ste si už chôdzu nízko nad zemou po napnutom lane? V prípade dobrého počasia určite túto 

možnosť využite. Je to skvelá zábava s rodinou alebo kamarátmi kdekoľvek v prírode.  

Filmové centrum  

V kinosálach Cinema City sprostredkovane zažijete úžasné dobrodružstvá a extrémne výkony. Špeciálne 

filmové projekcie sú určené pre žiakov základných a stredných škôl. Uskutočnia sa v multiplexe CINEMA CITY 

v piatok 15.3.2015 o 9:00, 9:15, 9:30 a 11:00. Dĺžka filmového bloku je cca 75 minút. Výber filmov pre školy 

je určený mladému divákovi a cieľom podujatia je vzbudiť predovšetkým v deťoch „odchovaných sídliskom“ 

záujem o prírodu, životné prostredie, zdravý spôsob 

života a prírodné športové aktivity. Program pomôže 

mladým divákom získať informácie o horských 

športoch a zaujímavých krajinách prostredníctvom 

umeleckého dokumentu a osobného stretnutia 

s hosťami festivalu. Vstupné na predstavenie pre 

jedného žiaka je 2,00 EUR, pedagogický dozor má 

vstup bezplatný. Vstupné sa uhrádza na mieste pred 

predstavením. Žiaľ na tieto predstavenia nie je možné 

uplatniť kultúrne poukazy. 


